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PROIECT DE HOTÂRARE  
pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare locală  a Comunei Fântânele, județul Constanța,   

pentru perioada 2021 – 2027 

 
 

Primarul  comunei Fântânele, județul Constanța, în baza prerogativelor stabilite de lege și a 

inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr. 109 /08 .07.2021,  în calitatea sa de inițiator, având în 

vedere  

- Raportul de specialitate al secretarului general al comunei Fântânele, înregistrat sub nr. 110/08 .07.2021; 

- Dispozițiile Legii nr. 52/2003, republicată privind transparenţa decizională în administraţia 

publică;  

- Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030; 

- art.120 alin. (1) și art.121  alin.(1) și alin.(2) din Constitutia României, republicată; 

- art. 3 paragraful 2 și art.4 din Carta Europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg pe 

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997; 

- art.7 alin.2 din Codul civil , adoptat prin Legea nr.287/2008, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică administrativă pentru eleborarea actelor 

normative, republicată; 

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

 

PROPUNE 

 

Art. 1. Aprobarea  Strategia de dezvoltare locală a Comunei Fântânele, județul Constanța,   

pentru perioada 2021 – 2027, conform Anexei, care face parte integrată din prezentul Proiect de 

hotărâre. 

Art.2. Primarul comunei Fântânele, prin întregul  aparat de specialitate, va aduce la îndeplinire 

prevederile hotărârii. 



Art.3. Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare  

din data de    se transmite, de Secretarul general al comunei Comisiei de specialitate 

nr.1: Agricultură, Activități economico – financiare, Amenajarea teritoriului și urbanism, Comisiei de specialitate 

nr.2: Activități social – culturale, Învățământ, sănătate și familie, Comisiei de specialitate nr.3: Protecție copii, tineret 

și sport, Muncă și protecție socială și Comisiei de specialitate nr.4: Protecție mediu și turism; Juridică și de 

disciplină, în vederea examinării, formulării de amendamente în scris, după caz, precum și întocmirii avizului cu 

privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului. 

 

 

                 INIȚIATOR 
          PRIMARUL COMUNEI FÂNTÂNELE  

                      Ion Adrian ROȘU 
   Avizat pentru legalitate: 

                                Secretar general  al 
comunei 
                          Arina – Raluca ȘTEFĂNICĂ 
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Nr.109 /08.07.2021 
 

REFERAT DE APROBARE 
la Proiectul de hotărâre  pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare locală  a Comunei Fântânele, 

județul Constanța,  pentru perioada 2021 – 2027 
 
 

Politica actuală a Uniunii Europene este concentrată pe dezvoltarea durabilă a societăţii din toate 
punctele de vedere asigurând statelor membre diverse instrumente financiare pentru rezolvarea 
problemelor economice şi sociale.  

Pentru a atrage aceste fonduri în vederea finanţării proiectelor de dezvoltare locală, este absolut 
necesară elaborarea strategiei de dezvoltare a fiecărei comunităţi din România, pentru anii 2021-2027. 

Identificarea problemelor şi a nevoilor la nivelul comunităţii, stabilirea planului de acţiune locală 
pentru dezvoltare durabilă, stabilirea domeniilor prioritare care au nevoie de finanţare şi pregătirea 
portofoliului local de proiecte au în vedere direcţiile perioadei 2021- 2027, de programare financiară a 
fondurilor Uniunii Europene.  

Cred că fiecare generaţie îşi are propriile provocări, iar de-a lungul istoriei acestea sau confruntat 
cu responsabilităţi diferite.  

Responsabilitatea generaţiei actuale este de a crea o societate durabilă. 
Trebuie să asigurăm generaţiilor care ne vor urma posibilitatea de a se bucura de minimum de 

cerinţe pentru o viaţă sănătoasă.  
Strategia de Dezvoltare a Comunei Fântânele, pentru perioada 2021-2027 oferă o imagine cât 

mai clară a obiectivelor pe care administraţia locală şi le-a fixat în următorii 7 ani.  
Vom reveni asupra acestei strategii în mod regulat pentru a-i aduce îmbunătăţiri astfel încât 

ajustarea să corespundă schimbării continue.  
Acest document oferă oportunitatea reală de a identifica şi de a adopta practici ale dezvoltării 

durabile locale.  
Conform art. 129 alin. (2), lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local 

exercită atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului.  
Potrivit art. 129 alin. (4), lit. e) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ în exercitarea 

atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local  aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, 
socială și de mediu a unității administrativ - teritoriale; 

În acest sens,  consider ca Proiectul de hotărâre este corect fundamentat, se bazează pe lege 
şi pe realităţile actuale, are un conţinut echilibrat şi poate fi aprobat. 
           Tinând cont de cele sus menţionate, supun dezbaterii şi aprobării Plenului Consiliului Local al 
comunei Fântânele, județul Constanța Proiectul de hotărâre. 
 

 
INIȚIATOR 

PRIMARUL COMUNEI FÂNTÂNELE 
Ion Adrian ROȘU 
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Raport de specialitate 
la Proiectul de hotărâre  pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare locală  a Comunei Fântânele, 

județul Constanța,  pentru perioada 2021 – 2027 
 

Luând act de :  
a) art. 1, art. 2, art. 5 alin.(2) din Legea  nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea   actelor 
normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
b) art 76 din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare; 
c) art.120 alin.(1), art.121 alin.(1) și alin.(2), art.138 alin.(1) și alin.(4) din Constituția României, republicată; 
d) art.7 alin.(2) din Codul civil, adoptat prin Legea 287/2009, cu modificările ulterioare; 

e) Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030, prin prezentul arăt ca: 

Dezvoltarea economică şi socială a unei localităţi sau zone este legată de existenţa unei strategii 
de dezvoltare care analizează situaţia existentă şi prevede direcţiile de dezvoltare precum şi priorităţile 
proiectelor. 

Politica actuală a Uniunii Europene este concentrată pe dezvoltarea durabilă a societăţii din toate 
punctele de vedere asigurând statelor membre diverse instrumente financiare pentru rezolvarea 
problemelor economice şi sociale.  

Pentru a atrage aceste fonduri în vederea finanţării proiectelor de dezvoltare locală, este absolut 
necesară elaborarea strategiei de dezvoltare a fiecărei comunităţi din România,pentru perioada 2021-
2027. 

Identificarea problemelor şi a nevoilor la nivelul comunităţii, stabilirea planului de acţiune locală 
pentru dezvoltare durabilă, stabilirea domeniilor prioritare care au nevoie de finanţare şi pregătirea 
portofoliului local de proiecte au în vedere direcţiile perioadei 2021- 2027 de programare financiară a 
fondurilor Uniunii Europene. 

Tinand cont de cele mentionate mai sus,  cu propun ca proiectul sa fie supus dezbaterii si aprobării  
plenului Consiliului local al Comunei Fântânele. 

 
 

 Secretar general al comunei 

                           Arina – Raluca ȘTEFĂNICĂ 
 

 
 
 

 


